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Hva bruker dere 
kommunebarometret til?
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Hva er kommunebarometret: 

En sammenligning av landets kommuner, basert på til sammen 151 nøkkeltall innen 12 ulike sektorer. Hensikten er å gi 
beslutningstakere en lettfattelig og tilgjengelig oversikt over hvordan kommunen driver.

• Resultatet er ikke perfekt, men gir en indikator, mulighet til å stille spørsmål, og ikke minst lære av de beste. Tallene er 
i hovedsak hentet fra SSBs Kostra-database, tall for 2020. Det er i tillegg hentet statistikk fra kilder som 
Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Norsk kulturindeks fra Telemarksforsking.

• Hva forteller rangeringen? Den er ingen kvalitetskontroll, og det er naturlig med både gode og dårlige plasseringer. 
En kommune med lavt inntektsnivå vil generelt ha dårligere plasseringer enn en kommune med høye inntekter. 
Likevel skiller noen kommuner seg ut, og som regel er det store forskjeller mellom de beste og de svakeste 
kommunene i hver sektor. I små kommuner kan spesielle forhold gi kraftige utslag, og en dårlig plassering kan ha en 
god forklaring.

• Hva er de største endringene? Karakteren 3,5 ble for to år siden endret til å tilsvare gjennomsnittet for Kommune-
Norge. Tidligere var dette tallet midtpunktet mellom de beste og de dårligste. Oppnår man bedre enn 3,5, er man 
bedre enn gjennomsnittet.

• Hva betyr mest? Grunnskole og pleie og omsorg er vektet med 20 prosent hver, mens økonomi, barnevern og 
barnehage er vektet 10 prosent hver. De minst viktige sektorene har en vekt på bare 2,5 prosent.

• Hva er svakhetene? Vi kan bare ta med data som publiseres hvert år, og som er fordelt på alle kommuner. Noen 
kommuner kan rapportere feil, og da følger disse feilene med inn i barometeret. For andre kommuner kan det 
mangle data.

Kilde: Kommunal rapport



Følgende faktorer måles og veies slik:

• Grunnskole 20%

• Pleie og omsorg 20%

• Barnevern 10%

• Barnehage 10%

• Helse 7,5%

• Sosiale tjenester 7,5%

• Kultur 2,5%

• Miljø og ressurs 2,5%

• Saksbehandling 2,5%

• Vann og avløp 2,5%

• Økonomi 10%

• Kostnadsnivå 5%



• Kommune: Vekt: Ringsaker Hamar Stange Løten

• Grunnskole 20% 61 3 4 164

• Pleie og omsorg 20% 266 191 96 277

• Barnevern 10% 34 44 139 266

• Barnehage 10% 59 35 79 106

• Helse 7,5% 199 229 179 23

• Sosiale tjenester 7,5% 140 293 190 167

• Kultur 2,5% 169 53 210 283

• Miljø og ressurs 2,5% 47 75 33 57

• Saksbehandling 2,5% 65 156 25 329

• Vann og avløp 2,5% 333 200 236 319

• Økonomi 10% 77 50 149 37

• Kostnadsnivå 5% 202 214 235 39



Kan man stole på tallene?

• Ja, tallene har dere rapportert inn selv, men er de riktig?

• Har Kommunal Rapport plukket ut de viktigste tallene for dere? 

• Dette er tall og plasseringer som passer å feire når det går bra

• Kan gjerne brukes som inspirasjon for å stille spørsmål og undres

• Men ikke egnet til å utvikle politikk eller styre en kommune etter (alene)

• Er rangering riktige?







Har vi noe annet vi kan bruke: 

• Kostratallene selv

• Tallene dere selv rapporter inn til direktorater mm

• Fortellingene bak tallene

• Deres egen vurderinger og analyser 

• Andre…

• Noen kommuner jobber systematisk med tallene (ASSS kommunene)

• KS sine verktøy





KS prognosemodeller



01/05: Tertialrapportering

DES JAN

FEB

MAR

APR

MAI

JUNJUL

AUG

SEP

OKT

NOV

Statsbudsjettet

01/09: Tertialrapportering

31/12: Frist for behandling 
av økonomiplan og 
årsbudsjett

Kommunedirektøren legger frem sitt 
forslag til budsjett/økonomiplan

Behandling i partigrupper, eventuell 
innbyggermedvirkning, behandling i 
formannskap og kommunestyre

Kommuneproposisjonen

30/06: Årsregskap og årsberetning vedtatt

MULIG 
HANDLINGSROM 

FOR POLITISK 
BEHANDLING

Hvordan finne det økonomiske handlingsrommet
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Tjenester innenfor inntektssystemet  
Ressursbruk (prioritering) hensyntatt forskjeller i inntekter og utgiftsbehov

HAMAR RINGSAKER LØTEN STANGE

(kroner per innb) sammenlignet med landsgjennomsnitt (=0)


